
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA HLAVNÍHO VÝBORU 

ČESKOSLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

18.5.2011 V BRNĚ 

 

 

Členové Hlavního výboru: 

Přítomni: prof. V. Mornstein, prof. R. Janisch, prof. A. Svoboda, prof. M.Červinka 

Omluveni: prof. F. Čiampor 

Host:  doc. J. Hatina 

  

 

1. Zahájení 

 

Schůzi předsednictva Hlavního výboru Čs. Biologické společnosti zahájil a všechny přítomné přivítal 

prof. V. Mornstein a seznámil s programem schůze. 

 

  

2. Příprava XX. Biologických dnů 

 

Po zahájení schůze doc. Hatina, hlavní organizátor plánovaných Biologických dnů, rozdal návrh 

programu letošních jubilejních XX. Biologických dnů: 

 

 XX.Biologické dny jsou otevřeny veškerým příspěvkům experimentálně biologického a 

biomedicínského charakteru. Otázce kmenových buněk v regenerativní a nádorové biologii budou 

věnovány dva ústřední přednáškové bloky ve středu 26. října, dopolední blok bude zahrnovat pozvané 

zahraniční řečníky a bude probíhat v angličtině, odpolední blok provedou pozvaní domácí přednášející 

v češtině. Kromě toho se letošní XX. Biologické dny soustředí na dva další tematické okruhy, a to 

Molekulární biologii nádorů (rovněž za účasti zahraničních přednášejících) a Metody optické 

mikroskopie a jejich uplatnění v biologii; oběma těmto tematickým okruhům budou věnovány 

samostatné přednáškové bloky v úterý 25. října. 

Organizační a vědecký výbor vyzývá všechny zájemce k zaslání původních vědeckých příspěvků. Přijaté 

příspěvky budou prezentovány ve formě posterů a vybraným příspěvkům bude dána možnost 

prezentace formou krátké přednášky buď v rámci uvedených tematických sekcí, anebo v návaznosti na 

příspěvky odborných sekcí Čs. Biologické společnosti v pátek 27. října. 

 

Navržený předběžný vědecký program: 

 

25/10 2011: 13,00  Zahájení XX. Biologických dnů 

13,10 -16,00 Molecular biology of cancer 

16,00 - 16,45 přestávka; postery 

16,45 - 18,45 Optická mikroskopie v biologii – seminář Josefa Reischiga 

Večer  Neformální setkání přednostů biologických ústavů lékařských fakult 

 

26/10:  8,00 - 9,00 postery 

9,00 - 12,30 Stem cells – from regenerative medicine to cancer biology 

12,30 - 14,00 oběd; postery 

14,00 - 17,00 Kmenové buňky – od regenerativní medicíny k nádorové biologii 

17,00 - 18,00 Mimořádné valné shromáždění Čs. biologické společnosti; postery 



18,00 - 19,00 Babákova přednáška 

Společenský večer spojený s prohlídkou pivovaru  

 

27/10  9,00 - 12,30 Přednášky odborných sekcí Čs. biologické společnosti; postery 

12,30 -14,00 oběd; postery 

14,00  zakončení XX. Biologických dnů 

 

Účast dosud přislíbili: 

▪ Prof. Dr. Wolfgang A. Schulz – Department of Urology, Heinrich Heine University Düsseldorf 

▪ Prof. Alain Zeimet - Department of Obstetrics and Gynecology, Innsbruck Medical University, 

Innsbruck 

▪ Dr. Carina Strell - Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm 

▪ Dr. Nicolas Zech - IVF Zentren Prof. Zech – Bregenz 

▪ Dr. Marc H. Dahlke - Department of Surgery, University Medical Center Regensburg 

▪ MUDr. Jan Peychl, Ph.D. - Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden 

▪ Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. - Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava 

▪ Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha 

▪ RNDr. Lucie Kubínová, CSc. – Fyziologický ústav AV ČR Praha 

▪ Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. – Universita Karlova Praha 

▪ RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. – Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha 

▪ Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. – Masarykova universita Brno 

▪ Prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc. – Universita Karlova Praha 

▪ Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. – Universita Karlova Praha 

 

• Po přečtení se rozběhla diskuse o přednášejících, kteří dosud svou účast přislíbili. Přítomní se 

domluvili na časovém harmonografu přednášejících, a to tak, že 30 minut by přednášeli 

pozvaní přednášející a cca 10 minut by probíhaly koreferáty. 

• Dále se domluvil časový posun zahájení XX. Biologických dnů z 13.00 hod na 12.00 hod. 

• Doc. Hatina dostal za úkol rozeslat přednášejícím dopisy s žádostí o specifikaci názvu jejich 

přednášky. 

• Dvě sekce programu „Molecular biology of cancer“ a „Stem cells – from regenerative medicine 

to cancer biology“ budou vedeny v angličtině. 

• Dále doc. Hatina oznámil, že webová stránka XX. Biologických dnů začne fungovat příští týden, 

a jelikož ještě doposud nejsou známy názvy některých přednášek, zajistí průběžnou aktualizaci 

seznamu přednášek na webovou stránku. 

• Definitivní termín doplnění titulů přednášek byl stanoven na 6. června. Na webové stránce 

bude doc. Hatina postupně aktualizovat všechny další informace. 

• Termín dodání přihlášek s přednáškami včetně abstraktů byl stanoven 20.8.2011. 

• Abstrakta budou pouze v angličtině. 

• Doc. Hatina se pokusí zjistit možnosti publikace vybraných přednášek v časopise Neoplasma. 

 

Poplatky: 

aktivní účastníci členové společnosti platba do 30.6.2011  700.-Kč 

aktivní účastníci nečlenové společnosti platba do 30.6.2011  900.-Kč 

pozdější platby        1200.-Kč 

firmy – prezentační stánek (kolektivní členové s 30% slevou)  5000.-Kč 

firmy – reklama ve sborníku      2000.-Kč 

příplatek na společenský večer      150.-Kč 



 

• Doc. Hatina zašle předběžný návrh rozpočtu na sekretariát HV společnosti a sdělí číslo konta, 

na které bude požadovat převést schválenou dotaci 80 000,- Kč. 

• Mimořádné valné shromáždění bude využito pro předání ocenění jubilujícím členům 

společnosti a pro prezentaci Babákovy přednášky kterou přednese prof. Motlík. 

• Vědecký tajemník dodá doc. Hatinovi seznam a adresy kolektivních členů. 

• Doc. Hatina dohodne na základě ostatních přihlášených přednášek do mikroskopické sekce 

titul přednášky prof. Červinky. 

• Vědecký tajemník po zveřejnění webové stránky konference zajistí rozšíření informace na LF 

MU v Brně.                    

 

  

 

  

 

Zapsala S. Sobková 

Přečetl prof. R. Janisch 


